
احلالة يف دارفور، السودان

املديع العام
ضد

عبد الرحيم حممد حسني

ICC-02/05-01/12 القضية رقم

لعمر ونيِّفا اعماً  ستون 

امليالد  منهاماكن  بالقرب  أو  اخلرطوم  بشمال  كرمة  بمدينة  دنقال  يف 

جلنسية سودانيةا

ملنصب دارفور  ا السوداين يف  للرئيس  السابق  اخلاص  واملمثل  السابق  ادلاخلية  ووزير  احلايل  ادلفاع  وزير 

القبض 1 آذار/مارس 2012أمر 

اإلجراءات  بعدحال  القبض  أمر  ذ  يُنفَّ لم 

مسؤويلته اتلهم إىل  استناداً  تهمة   41 حسني“(  السيد   ”( حسني  حممد  الرحيم  عبد  السيد  ىلع  القبض  أمر  يف  ِد 
تترَ

مبارش،  غري  رشيكاً  أو  فاعاًل  باعتباره  األسايس  روما  نظام  من  25)3()أ(  املادة  بموجب  الفردية  اجلنائية 
 :  من اجلرائم يه اتلايلة 

ً
وتشمل ثالثة عرش نواع

• وانلقل 	 7)1()أ((؛  )املادة  والقتل  7)1()ح((؛  )املادة  االضطهاد  اإلنسانية:  ضد  جبرائم  تتعلق  تهم  سبع 
القرسي للساكن )املادة 7)1()د((؛ واالغتصاب )املادة 7)1()ز(،  واألفعال الالإنسانية )املادة 7)1()ك(؛ 

7)1()و((.  ؛ واتلعذيب )املادة  7)1()ـه((  الشديد من احلرية )املادة  أو احلرمان  السجن 

• )املادة 	 مدنيني  ساكن  ضد  ـهجمات  وتوجيه  8)2()ج()1((؛  )املادة  القتل  حرب:  جبرائم  تتعلق  تهم  سّت 
وانلهب  8)2()ـه()6((؛  )املادة  واالغتصاب  8)2()ـه()12((؛  )املادة  املمتلاكت  وإتالف  8)2()ـه()1((؛ 

8)2()ج()2((.  8)2()ـه()5((؛ واالعتداء ىلع كرامة األشخاص )املادة  )املادة 

اجلرائم املّدىع بها )قائمة غري حرصية(

بأنّه:  لالعتقاد  معقولة  أسباباً  ـهناك  أن  األوىل  اتلمهيدية  ادلائرة  ترى   

• من آب/أغسطس 2002 أو حنو ذلك، يف مجيع األوقات ذات الصلة بطلب املديع العام، نشب نزاع مسلح متطاول غري ذي طابع دويل يف دارفور بني القوات 	
حترير  حركة/جيش  والسيما  منظمة  مسلحة  مجااعت  وعدة  السودان،  مجهورية  حكومة  جانب  اختذت  اليت  اجلنجويد  مليشيا  ومعها  املسلحة  السودانية 

واملساواة.  العدل  وحركة  السودان 

• واملساواة وغريـهما 	 العدل  السودان وحركة  تمرد حركة/جيش حترير  لشّن محلة ملاكفحة  السودان  ُوضعت خطة مشتكة ىلع أىلع مستويات حكومة مجهورية 
تعتربـهم  اذلين  املدنيني  الساكن  ىلع  مرشوع  غري  ـهجوم  شنِّ  يف  يتمّثل  املشتكة  اخلطة  هلذه  أسايس  عنرص  واكن  للحكومة،  املناوئة  املسلحة  اجلمااعت  من 
ارتُكبت  بها  املّدىع  اجلرائم  وأن  والزاغوة،  واملسايلت  الفور  مجااعت  إىل  عموماً  ينتمون  واذلين  املتمردة  اجلمااعت  إىل  بني  مقرَّ السودان  مجهورية  حكومة 

املشتكة؛  باخلطة  عماًل 
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• انلطاق 	 وواسع  منهيج  ـهجوم  سياق  يف  ارتُكبت  اتلمّرد  ماكفحة  محلة  إطار  يف  معاً  تعمالن  اكنتا  إذ  اجلنجويد  مليشيا  و/أو  املسلحة  السودانية  القوات  شنّتها  اليت  اهلجمات 
باملتمّردين.  أنهم ىلع صلة  إيلهم ىلع  يُنظر  واذلين  والزاغوة  واملسايلت  الفور  إىل مجااعت  ينتمون عموماً  اذلين  املدنيني  الساكن  باهلجوم ىلع  منظمة تقيض  أو  دولة  بسياسة  عماًل 

• واملناطق 	 وأرواال  وبندييس ومكجر  بدلات كدوم  اإلنسانية حبق ساكن  اهلجمات جرائم حرب وجرائم ضد  ارتكبت خالل ـهذه  اجلنجويد  ومليشيا  املسلحة  السودانية  القوات 
الفور. قبيلة  إىل  أساساً  ينتمون  اذلين  بها  املحيطة 

 
بأّن:   لالعتقاد  معقولة  أسباباً  ـهناك  أن  أيضاً  األوىل  اتلمهيدية  ادلائرة  ورأت 

• إسهاماً جوـهرياً يف وضع اخلطة 	 السودان أسهم  نفوذ يف حكومة مجهورية  ذا  دارفور وبصفته عضواً  السوداين يف  للرئيس  لدلاخلية وممثاًل خاصاً  السيد حسني حبكم عمله وزيراً 
الواليات والصعيد املحيل وجتنيد قوات الرشطة ومليشيا اجلنجويد يف دارفور  الوطين وصعيد  الصعيد  الشامل ألجهزة األمن ىلع  املشتكة وتنفيذـها من خالل أمور منها تنسيقه 

وتمويلها.  وتسليحها 

• للخطر.	 تعريضه  أو  اتلحقيق  بعرقلة  قيامه  وعدم  املحكمة  أمام  حضوره  لضمان  رضورياً  يبدو  عليه  القبض  إلقاء 

اتلطورات القضائية الرئيسية 

اإلحالة والرشوع يف اتلحقيق

أنشأ األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور عماًل بقرار جملس األمن رقم 1564. وأفادت اللجنة يف تقرير قدمته إىل األمم املتحدة يف اكنون 
ادلويلة. اجلنائية  املحكمة  إىل  احلالة  بإحالة  وأوصت  دارفور  يف  ارتُكبت  وجرائم حرب  اإلنسانية  بأن جرائم ضد  لالعتقاد  معقولة  أسباباً  ـهناك  بأن   2005 اثلاين/يناير 

 ،1593 رقم  القرار  بموجب  ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  العام  املديع  إىل   2002 تموز/يويلو   1 منذ  دارفور  يف  احلالة  املتحدة  لألمم  اتلابع  األمن  جملس  أحال   ،2005 آذار/مارس   31 ويف 
األسايس. روما  نظام  إياه  يمنحها  اليت  الصالحية  ذلك  يف  مستخدماً 

املديع  إىل   2002 تموز/يويلو   1 منذ  دارفور  يف  احلالة  األسايس،  روما  نظام  بموجب  هل  املمنوحة  السلطة  مستخدماً  املتحدة،  لألمم  اتلابع  األمن  جملس  أحال   ،2005 آذار/مارس   31 ويف 
 .1593 رقم  القرار  من خالل  وذلك  ادلويلة  اجلنائية  للمحكمة  العام 

ذلك  عن  فضاًل  العام  املديع  وطلب  دارفور.  بشأن  ادلويلة  اتلحقيق  جلنة  إيلها  توصلت  اليت  االستنتاجات  العام  املديع  تلىق  احلالة،  املتحدة  لألمم  اتلابع  األمن  جملس  إحالة  إثر 
6 حزيران/ العام إىل أن الرشوط انلظامية الالزمة للبدء يف اتلحقيق استوفيت فقرر الرشوع يف اتلحقيق يف  الوثائق. وخلص املديع  معلومات من مصادر شىت مما أدى إىل مجع آالف 

.2005 يونيو 

أمر القبض

الرحيم حممد حسني.   بالقبض ىلع عبد  أمر  قّدم املديع طلبا إلصدار   ،2011 2 اكنون األول/ ديسمرب  يف 

العام.  املديع  بطلب  تتعلق  إضافية  داعمة  مواد  األوىل  اتلمهيدية  ادلائرة  2012، طلبت  اثلاين/يناير  27 اكنون   ويف 

أعاله.  املذكور  اتلمهيدية  ادلائرة  لقرار  امتثااًل  إضافية  مواد  العام  املديع  قّدم   ،2012 فرباير/شباط   1 ويف 

اإلنسانية.  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  تتعلق  بتهم  السيد حسني  بالقبض ىلع  أمراً  األوىل  اتلمهيدية  ادلائرة  2012، أصدرت  مارس/آذار   1 ويف 

اثلانية. اتلمهيدية  ادلائرة  إىل  القضية  االختصاص يف ـهذه  املحكمة  رئاسة  نقلت   ،2012 أذار/مارس   15 يف 

تشكيل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية
القاضية إاكترينا تريندافيلوفا، رئيسة ادلائرة 

القايض كونو تارفوسري
القايض ـهانس بيت اكول

ممثال مكتب املديع العام
لويس مورينو أواكمبو، املديع العام

السيدة فاطو بن سودا، نائبة املديع العام

حمايم ادلفاع عن السيد حسني
لم يُعنّي بعد

القانونيون للمجين عليهم املمثلون 
لم يُعّينوا بعد

  www.icc-cpi.int | Youtube: www.youtube.com/IntlCriminalCourt | Twitter: twitter.com/IntlCrimCourt

فقط  اجلمهور  إعالم  منها  واهلدف  رسمية،  وثيقة  ليست  ـهذه 


